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 ثمدتخمز البح
في خمق ىؾية أوروبية بعد الحرب العالسية الثانية  ساىست الؾاليات الستحدة

، فزال عؽ اعادة بشاء اقتراد  لألمؽ والدفاع تحت قيادة حمف شسال األطمدي
اوروبا عبر مذروع مارشال . ىذه الخظؾات االمريكية تسكشت مؽ لجؼ االندفاع 

بشاء اوروبا عمى نحؾ مغاير لفكر  الدؾفييتي بتؾصيفو الذيؾعي ومؽ ثؼ البدء باعادة
ا لمؾاليات شريكا استراتيجيما قبل الحربيؽ العالسيتيؽ وبسا يجعل اوروبا الرأسسالية 

الستحدة يؤدي معيا نفس االداء في معالجة ما يدتجد مؽ متغيرات وتظؾرات في 
 العالؼ . 
 بعد تفكػ االتحاد الدؾفييتي تداعى السعدكر االشتراكي مسا اثار جدال 

اوروبيا عؽ مدى اىسية استسرار حمف شسال االطمدي لالمؽ االوروبي بعد زوال 
اسباب نذأتو فغيرت مظالبات اوروبية لالستقالل االمشي عؽ الؾاليات الستحدة ، 
لكؽ االزمات التي حدثت في البمقان بعد الحرب الباردة اشعرت االوروبييؽ بانو قد 

كييؽ ، وبشفس الؾقت بية بسعزل عؽ االمرييكؾن مسكشا التردي لالزمات االورو  ال
ن في ان تتحسل اوروبا مدؤولية اكبر اذا كانت تريد فعال ان تكؾن رغب االمريكيؾ 
 .شريكا حقيقيا

 ، تاريخ اوروبا،الحخب الباردة ،االمخيكية يةاالستخاتيج: الكمسات السفتاحية
 عالقات دولية 
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ABSTRACT 

The United States contributed after the second World War  

to the creation of a european security and defense identity under 

the NATO leadership, as well as the reconstruction of Europe's 

economy through the Marshall Plan. These American steps 

have succeeded in curbing the Soviet and thus starting to 

rebuild Europe in a different way from   the ideas of previous 

period before the   World War II, making capitalist Europe as a 

strategic partner for the United States in the same performance 

in tackling the changes in the world. 
After the dissolution of the Soviet Union, the socialist 

camp faltered, provoking a European debate over importance of 

the NATO's continued to European security.    
 European demands for security independence emerged 

away from the United States, but the crises like in the Balkans 

after the Cold War might the European could not cope with it 

while Americans want Europe to assume greater responsibility 

if it really wants to be actual partner. 

Key words: American Strategy, Cold War , History of 

Europe, International Relations.      
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 مـقـدمـت :    
استتتأثرت مدتتالة األمتتتؽ األوروبتتتي باىتتتتساي الدياستتتييؽ األوروبتتتييؽ وألجتتل ذلتتػ    

كانتتتت السدتتاعي األوروبيتتة حثيثتتة لزتتسان تتتؾازن لمقتتؾى األوروبيتتة حيتت  إن متتؽ شتتان 
اإلخالل بيتذا التتؾازن أن يفزتي إلتى ىيسشتة قتؾة أوروبيتة عمتى حدتاب القتؾى األخترى 

األوروبتتتي لحالتتتة متتتؽ عتتتدي االستتتتقرار يتتتشجؼ عشيتتتا خمتتتل فتتتي وبالتتتتالي تعتتترض األمتتتؽ 
مشغؾمتتة األمتتؽ التتدولي باعتتتتبار أن متركتتتز ثقتتل األمتتؽ العتتالسي كتتان يتحتتدد فتتي القتتارة 
األوروبيتتة عشتتدما كانتتت القتتؾى األوروبيتتة تيتتيسؽ وتتتتحكؼ فتتي األحتتداث الدوليتتة حتتتى 

 . 5991انتياء الحرب العالسية الثانية عاي 
كؾر أعتتاله انتقتتتل مركتتز القتتؾة العتتتالسي إلتتى قتتتؾتيؽ عغسيتتيؽ متتتؽ بعتتد العتتاي الستتتذ  

يا زعيسة العالؼ الغربي ؾاليات الستحدة األمريكية بؾصفخارج القارة األوروبية ىسا ، الت
و البمتتد التتذي ترتتدى لقيتتادة التذتتتعؾب األختتترى لي، واالتحتتاد الدتتؾفييتي بؾصتتفالرأستتسا

ىيؼ اتتتتمدول والقؾميتتتات مستتتا اعيتتتر نحتتتؾ نغتتتاي اشتتتتراكي أمستتتي تتالشتتتى فتتتي ثشايتتتاه مفتتتا
رىيشتتة بيتتد الذتتتيؾعييؽ التتتدولي مختتاوا الغتترب العسيقتتة متتتؽ أن ترتتبم أوروبتتا وأمشيتتا 
 الدؾفييت ، وبالتالي ىيسشتيؼ عمى األمؽ العالسي .    

( 5991-5999( ،  5951-5959آمتتتؽ األمريكيتتتؾن بتتتان حتتتربيؽ عتتتالسيتيؽ    
قرار العتتتتتتالسي وىتتتتتتددت مرتتتتتتير وتتتتتتتداعياتيسا   قتتتتتتد دفعتتتتتتت بسزيتتتتتتد متتتتتتؽ عتتتتتتدي االستتتتتتت

التتديسقراطيات الغربيتتة التتتي أنيكتيتتا الحتتربيؽ السذتتار إلييستتا مستتا أتتتاح السجتتال لغيتتؾر 
ىائل لشفؾذ االتحاد الدؾفييتي استمزي معو تدخال أمريكيا قؾيا إلعادة فرض األمؽ في 

الثانية  أوروبا ، لذا فقد شرعت التؾاليات الستحدة األمريكية ومشذ نياية الحرب العالسية
فتتتتي بشتتتتاء مشغؾمتتتتة أمشيتتتتة اعتبتتتترت فييتتتتا األمتتتتؽ األوروبتتتتي جتتتتزء  متتتتؽ األمتتتتؽ القتتتتؾمي 
األمريكي في إطار إستراتيجية أمريكية شاممة أعدت لسشع انزالق أوروبتا فتي الفؾ تى 

 وتالشي األمؽ واالستقرار .
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لقتتتد أثتتتارت مدتتتالة  تتتسان األمتتتؽ األوروبتتتي مختتتاوا الدياستتتييؽ األمتتتريكييؽ ،    
اش الداستة ىتؤالء عمتى ماىيتة ومتدى مدتاىسة الجيتؾد األمريكيتة فتي فترض فتركز نقت

االستقرار في القارة األوروبيتة ، وعمتى ماىيتة ومتدى السدتاىسة األوروبيتة فتي اإلنفتاق 
،  يالعدتتتكري وتجييتتتز القتتتؾات لمترتتتدي لمسختتتاطر السحتسمتتتة السيتتتددة لألمتتتؽ األوروبتتت

شيؼ فتتتتي مؾاجيتتتة التحتتتديات ودارت تدتتتاؤالت حتتتؾل قتتتدرة األوروبيتتتيؽ عمتتتى  تتتسان أمتتت
الشاشئة الستسثمة بعتؾدة روسيا إلى تبشي مفاىتتيؼ التتقؾة والييسشتة فتي عالقاتيتا الدوليتة ، 
أو ىتتتل بامكتتتان أوروبتتتا احتتتتؾاء السذتتتاكل التتتتي تيتتتدد استتتتقرارىا فتتتي مشتتتاطق الشزاعتتتات 

 العرقية وغيرىا ؟ 
ر ، ثؼ عرض األمؽ األوروبي مؽ حي  الشذأة والتظؾ  عتعرض البح  لسؾ ؾ    

لتظؾرات انتقال مدؤولية امتؽ أوروبتا إلتى يتد قتؾى متؽ ختارج القتارة ، والتحتديات التتي 
واجيتيتتتا الؾاليتتتات الستحتتتدة األمريكيتتتة بذتتتان  تتتسان األمتتتؽ األوروبتتتي ، والترتتتؾرات 

 األوروبية لساىية الدور األمريكي في ىتذا التذأن . 
 :  في مفيـػ األمػغ األوروبي  

يتتتؾي األمتتتؽ بأنتتتو ة م مجسؾعتتتة متتتؽ التتتدول تكتتتؾن ىؾاجدتتتيا مفيسكتتتؽ تعريتتت      
مترابظة إلى درجة أن مذاكل أمشيا الؾطشي ال يسكتؽ حميتا بظريقتة وترؾراتيا لألمؽ 

 ( .5مشفرمة م  
التتي  *انظمقت فكترة تحقيتق األمتؽ الجستاعي األوروبتي متع معاىتدة ويدتتفاليا     

 األستتتتس لتحقيتتتتق األمتتتتؽ، إذ و تتتتعت ىتتتتذه السعاىتتتتدة القؾاعتتتتد و  5191عقتتتتدت عتتتتاي 
، وتتتتبشت متتتفيؾي ستتتتيادة التتدول فتتي العالقتتات الدوليتتة واالستتتقرار فتتي القتتارة األوروبيتتة 

 Internationalواعتبتترت البدايتتة األولتتى فتتي التتتاري  لستتا يعتترا بالشغتتاي التتدولي م 

system أختذت، ومتؽ ثتؼ ( بعد أن نبذت الحروب الديشيتة  بتيؽ األمتؼ األوروبيتة 2 م 
التعتتاون مبتتادو واليتتات  نحتتؾ ت جديتتدةتؾجيتتافتتتتي القتتارة األوروبيتتة  ت الدوليتتةالقاتالعتت
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ثبتتيتتتتا ، ومتتتتؽ أىتتتتؼ القؾاعتتتتد التتتتتي  الدتتتتيظرة واإلخزتتتتاع مفتتتتاىيؼ والسذتتتتاركة بتتتتدال  متتتتؽ
 ة في ىذا اإلطار  السعاىدة

تتتتتت  دعؾة األمؼ األوروبية لمسذاورات عشد حدوث إشكاليات والعسل عمى إيجاد 5
 السذتركة. الم أساس السر عمىحمؾل ليا 

 .األمؼ األوروبية السداواة بيؽ  اإلقرار بسبدأ  تتتتتت2
إقامة سفارات دائسة و عمى أساس ثابت واحتراميا  الدوليةالعالقات تبشي فكرة   تتتتتت9

 .عمى أرا ي الدول األوروبية 
لقارة افي  الدمؼو األمؽ التؾازن الدولي كأساس لمحفاظ عمى  مبدأاعتساد تتتتتت 9

 .األوروبية
  . وفي عالقاتيا الخارجية سيادة الدولة في الداخل فرض تتتتتتت 1

إلى  ،وتيديدىا لمؾ ع في القارة  فرنداتت، ك اتتض دول أوروبتؾة بعتعاعؼ قتأدى ت   
 عاي **م أوتراخت انتيت بعقد معاىدة م،  ىافي حرب  د القؾى األوروبية  كاتفتت

، ثتتؼ متتا  دتتتفاليام باعتتادة تشغتتيؼ أوروبتتايو معاىتتدة مو التتتي أكتتدت عمتتى مبتتاد، 5159
الل تى اإلختتتتتتإلتتتتت ( ، التتتتتتي أدت مجتتتتتددا  9م  5119م لبثتتتتتت أن قامتتتتتت الثتتتتتؾرة الفرندتتتتتية

 -5119نتتتتتتتيجة حتتتتتتروب نتتتتابميؾن بؾنتتتتابرت   السعاىتتتتدةالؾ تتتع التتتتدولي التتتتذي أقرتتتتتو ب
 59فتتتي  وازدادت السختتتاوا بعتتتد إعتتتالن السجمتتتس الثتتتؾري لمثتتتؾرة الفرندتتتية ،( 5125

عزمتتتو تأييتتتد رغبتتتات األمتتتؼ األوروبيتتتة اليادفتتتة لتحقيتتتق حريتيتتتا  5192تذتتتريؽ الثتتتاني
  ( .9واستعداد فرندا لمتدخل لرالم األمؼ التي تريد ذلػ 

كانتتت ىشتتاب رغبتتة أوروبيتتة قؾيتتة بالحفتتاظ عمتتى مكتدتتبات الدتتالي التتذي حققتتو     
حمتؾل لمشزاعتات عبتر صمم ويدتفاليا والذي استتشد برتؾرة أساستية عمتى التؾصتل إلتى 

دول ( ، غير أن 1استخداي القشؾات الدياسية بدال مؽ فرض الحمؾل الخارجية بالقؾة  
إلحتتتاق  ، واستتتظاعت تؾستتع إمبراطؾريتتة نتتتابميؾن بؾنتتابرت سؾاجيتتتة ل عتتادت أوروبتتا
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ي العتتاي تفتت ، ثتتؼ عقتتدت متتؤتسر فييشتتا5151عتتاي *** اليزيستتة بتتو فتتي معركتتة مواترلتتؾم
 (.       1جديد  مؽ القارة األوروبتية إلعادة تشغيؼ و ،نفد

 ع تتت, وبتدأ يتدتع م الحديثتة األوروبيتةشكل مؤتسر فييشتا أساستا  لتذتكيل الجساعتة    
 ان يعقتدتت, فك الثؾرة الرشاعية وحركات االستعسار واستقالل الدول وعيؾر القؾميات

ذه ترت ىتتكذا ستتيظت, وىتت التتدول الكبتترى  تترورة لتتذلػ فييتتا متتؤتسر فتتي كتتل مشاستتبة تتترى 
متتؽ الكتترة  ا فتتي الشرتتف الذتترقيتر ت وجيتتة نغرىتتتى الدياستتة الدوليتتة وفتتتالتتدول عمتت

الستتؤتسر " ذا الشغتاي التدولي التذي كتان يذترا عمتتى العتالؼ بشغتايتتتاألر تية, وستسَييه ى
 قد الستتؤتسرات لحتتل السذتتاكل التتتي واجيتتتتتتت, والتتذي تسي تتز بدياستتة ع( 1  األوروبتتيم

 عذتر واستتسر  حتتى الحترب العالسيتة األولتى واستتظاع أنالعالؼ خالل القترن التاستع 
كاتفاقيتتات  ، ائسة حتتى اليتؾيتيؤستس لسعاىتدات وقتؾانيؽ متا زالتت فتي الكثيتر مشيتا قت

 5921و 5199يات الىتاي ت, واتفاق بو بسعاممة جرحى الحر  الستعمقة 5119جشيف 
  الدولية بالظرق الدمسية الشزاعاتوتدؾية  ،بقؾاعد الحرب الخاصة
األمتتتتتؽ  العالقتتتتتات الدوليتتتتتة مفيتتتتتؾي   القتتتتترن العذتتتتتريؽ، استتتتتتقر فتتتتتي متتتتتع مظمتتتتتع  

لإلشارة إلى األمؽ األوروبي ، فقد اتجيت الدول األوروبية الكبترى آنتذاب ، (الجساعي
خرؾصا م بريظانيا وفرندا وألسانيا م إلى حساية مرالحيا خارج القارة األوروبية بعد 

ذتتر بفعتل تعتادل ميتزان القتؾى ، ولتؼ تدتتتظع ىتدوء ستاد أوروبتا أواختر القترن التاستع ع
( ، أن تقمتق 5129-5125بعض الحؾادث مثل الحترب بتيؽ العثستانييؽ واليؾنتانييؽ  

( ، حتتتتتتى إن فتتتتتترة العذتتتتريؽ أو الثالثتتتتيؽ عامتتتتا األخيتتتترة متتتتؽ القتتتترن 1ىتتتتذا الدتتتتكؾن  
 العذريؽ عرفت في الدياسة الخارجية البريظانية 

( ،  فتتتدخمت القتتتؾى األوروبيتتتة العغستتتى متتتا عتتترا 9(  بتتتتتتت   فتتتترة االنعتتتزال الرائتتتع 
 ( .52بعرر الدياسة العالسية  

جتتاءت أولتتى تظبيقتتات فكتترة األمتتؽ الجستتاعي فتتي العالقتتات الدوليتتة متتؽ ختتالل     
  متؽ  ، فقد كانت ىي الفكترة التتي استتشد إلييتا الترئيس األمريكتي تجربة عربة األمؼ
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في ترؾره لعتالؼ يدتؾده  ( 5929 -5959    وودرو ويمدؾن  الحزب الديسقراطي ( 
، جتاءت  . وفتي عتل عرتبة األمتؼ ، وتشتغؼ عالقاتو مؽ خالل عربة األمؼ الدالي

الترتيبات الستعمقة باألمؽ الجساعي متساشية مع طبيعة الشغاي الدولي في ذلػ الحيؽ 
 إطارىتا باعتبارىتا إحتدى طترق إدارة العالقتات الدوليتة يكانت الحرب مذترعة فت يوالت
ؼ الحتترب بذتتكل قظعتتي وإنستتا اكتفتتى تى تحريتتتومتتؽ ثتتؼ فمتتؼ يتتشص عيتتد العرتتبة عمتت ،

، فتتتتتتتاذا متتتتتتتا اعتبرنتتتتتتتا أن الشغتتتتتتتاي التتتتتتتدولي  بؾ تتتتتتتع بعتتتتتتتض القيتتتتتتتؾد لتزتتتتتتتييق نظاقيتتتتتتتا
 ( .55( ال يجعل مؽ الرراعات مدتحيمة ، إال انو يحد مؽ نظاقيا *+ الذرعي

 األمن اجلماعي بعيدا عن مسؤوليت أوروبا  
، شتيدت مشغؾمتة األمتؽ (5991 -5999ب العالسيتة الثانيتة  حتر بعد انتياء ال   

د القارة األوروبي متغيرات كبيرة ، فمؼ تعد الدول الكبرى األوروبية قؾى عغسى ولؼ تع
، فقتتد مدتتؤولة عتتؽ متظمبتتات األمتتؽ التتدولي ، ومرجعيتتة وحيتتدةاألوروبيتتة مركتتزا أساستتيا

ستا، سيتيؽ متؽ ختارج أوروبتا ىانتقل مركز التأثير فتي األمتؽ الجستاعي إلتى قتؾتيؽ عتال
، وىكتتتذا فقتتتدت األمتتتؼ األوروبيتتتة متتتا الؾاليتتتات الستحتتتدة األمريكيتتتة، واالتحتتتاد الدتتتؾفييتي

ولي لرتالم القتتؾتيؽ كانتت تحتكتره متؽ قتؾة التتأثير فتتي معتادالت األمتؽ واالستتقرار التد
متعتدد األقظتتاب إلتى ثشتتائي ، وتحؾلتتت قيتادة ندتتق األمتؽ الجستاعي متتؽ السذتار إلييستا

روبتتتتي متتتتؽ مدتتتتؤولية قتتتتؾى غيتتتتر ، وترتتتتتب عمتتتتى ذلتتتتػ أن أصتتتتبم األمتتتتؽ األو ظبيتتتتةالق
 . أوروبية
 بعتتتداألمتتتؼ الستحتتتدة  غستتتةإطتتتار مش يصتتتياغة نغتتتاي األمتتتؽ الجستتتاعي فتتتبتتتدأت    

طبيعتتة التتدور التتذي   كبيتترا حتؾلشتتيدت ىتذه السرحمتتة تفتتاؤالو  ، الحترب العالسيتتة الثانيتتة
حتاول ميثتاق األمتؼ الستحتدة أن يزتع  ومتؽ ثتؼ فقتد ، سكؽ أن تمعبو السشغستة الدوليتةي

ؽ اإلدارة السذتتتركة تتتتتل عؤو تحتتت ترتترا مجمتتس األمتتؽ التتدولي برتتفتو الجيتتاز السدتت
الؾستتتتائل واإلمكانيتتتتات واألطتتتتر السؤسدتتتتية الكفيمتتتتة بتتتتادارة  ، غاي األمتتتتؽ الجستتتتاعيتلشتتتت

وكتتان  ، العسميتتات العدتتكرية السيدانيتتة عمتتى نحتتؾ يكفتتل تحقيقيتتا لمشتتتائ  السرجتتؾة مشيتتا
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متتؽ تعيتتد  (99 ىتتذا اإلطتتار متتا نرتتت عميتتو الستتادة  يؽ أىتتؼ متتا تزتتسشو السيثتتاق فتتمتت
يزتتعؾا تحتتت ترتترا مجمتتس األمتتؽ بشتتاء عمتتى طمبتتو  دول األعزتتاء بتتأن تجسيتتع التت

وطبقتتتتتا التفتتتتتاق أو اتفاقيتتتتتات خاصتتتتتة متتتتتا يمتتتتتزي متتتتتؽ القتتتتتؾات السدتتتتتمحة والسدتتتتتاعدات 
، كستتتا ( الستتترور والتدتتتييالت الزتتترورية لحفتتتا الدتتتمؼ واألمتتتؽ التتتدولي ومتتتؽ ذلتتتػ حتتتق

أوكتتتتل السيثتتتتاق ميستتتتة بحتتتت  الترتيبتتتتات الستعمقتتتتة بعتتتتدد ىتتتتذه القتتتتؾات وأنؾاعيتتتتا ونتتتتؾع 
تتكتتتؾن متتتؽ رؤستتتاء  يإلتتتى لجشتتتة أركتتتان الحتتترب التتتتالستتتتؾفرة السدتتاعدات والتدتتتييالت 

أي أن ىتتذه المجشتتة  ، أركتتان حتترب التتدول دائستتة العزتتؾية فتتي مجمتتس األمتتؽ التتدولي
التؾجيتو االستتراتيجي  عسميتة جمتس األمتؽ عتؽتحت إشتراا مو  السدؤولة ىي أ حت

األمؼ الستحدة عشد صياغتو  ىيئة ميثاق وا عؾ، حاول  بعبارة أخرى ، و  ليذه القؾات
التشغتتيؼ التتدولي فتتي تجربتتة عرتتبة األمتتؼ  وقتتع فييتتا يالتتت األخظتتاءتجشتتب العديتتد متتؽ 

ألمتتؼ ، ومتتؽ ثتؼ نتتص ميثتاق ا( 52  الستتيسا فيستا يتعمتتق بفكترة األمتتؽ الجستاعيالدتابقة 
الستحدة عمى امتشاع جسيتع أعزتاء السشغستة عتؽ استتخداي أو التيديتد باستتخداي القتؾة 

، كتذلػ أنتاا السيثتاق بسجمتس األمتؽ التدولي ميستة تتؾلي تبعتات  عالقاتيؼ الدولية يف
 ياختتتالل األمتتؽ والدتتمؼ التتدولييؽ وذلتتػ وفقتتا ألحكتتاي الفرتتل الدتتابع متتؽ السيثتتاق والتتت

،  الزتترورة إلعتادة الدتمؼ واألمتؽ التدولييؽ إلتى نرتتابيسا تجيتز لتو استتخداي القتؾة عشتد
 قتتاي استتتشدأن نغتتاي األمتتؽ الجستتاعي فتتي إطتتار نغتتاي ىيئتتة األمتتؼ الستحتتدة  وىتتذا يعشتتي

 ة عمى دعامتيؽ رئيدتيؽ، ىسا
عمى الرغؼ متؽ عتدي ، ف العالقات الدولية أو التيديد بيا ي( حغر استخداي القؾة ف  أ  

تذتتكل تيديتتدا لألمتتؽ والدتتمؼ التتدولييؽ فيشتتاب متتا يذتتبو  يالتتت االتفتتاق عمتتى مفيتتؾي القتتؾة
 وجتتؾد بعتتض االتجاىتتات رغتتؼعمتتى أن السقرتتؾد بتتذلػ ىتتؾ القتتؾة السدتتمحة  اإلجستتاع
القدرات العدكرية واالقترادية ومؽ الؾا تم تؤكد أن ذلػ يذسل كذلػ  يالت القانؾنية

ى مجسل الشذاا أن ىذا التعري  يتجاوز عشاصر ميسة وغير محدؾسة ليا تأثير عم
الدياسي ، مثل السعشؾيات العامة ونؾعيتات القيتادة ، وقتؾة الترأي العتاي ، وتترتب  ىتذه 
الدتتتسات السعشؾيتتتة لمقتتتؾة ارتباطتتتا وثيقتتتا بسفيتتتؾي الييبتتتة والسكانتتتة لمدولتتتة فتتتي عالقاتيتتتا 
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أيزتتتتتا أن السيثتتتتتاق حتتتتتدد بعتتتتتض  رةاإلشتتتتتا ( ، ويشبغتتتتتي59الخارجيتتتتتة ووزنيتتتتتا التتتتتدولي  
التدفاع عتؽ التشفس  ةحالتكفييتا استتخداي القتؾة فتي العالقتات الدوليتة االستثشاءات أبتاح 

 ( .59  وتظبيتتق تتتدابير األمتتؽ الجستتاعي وفقتتا لشرتتؾص الفرتتل الدتتابع متتؽ السيثتتاق
 ة حالة حدوث العدوان ي( وجؾد تدابير جساعية يسكؽ المجؾء إلييا ف  ب  
حق فتتتي اتختتتاذ إذ يتستتتتع مجمتتتس األمتتتؽ التتتدولي باعتبتتتاره الجيتتتاز التشفيتتتذي بتتتال    

دول توجتتتتتب عمتتتتتى التتتتت ،دتتتتتمؼ واألمتتتتتؽ التتتتتدولييؽالالتتتتتتدابير واإلجتتتتتراءات الالزمتتتتتة لحفتتتتتا 
األمتتؼ الستحتتدة قبتتؾل قتترارات السجمتتس وتشفيتتذىا كستتا أن عمييتتا االمتشتتاع  ياألعزتتاء فتت

، لكتؽ عمتى الترغؼ يقتؾي السجمتس باتختاذ تتدابير  تدىا ةعؽ تقتديؼ السدتاعدة أليتة دولت
كتان يسيتل إلتى الدتمؼ أكثتر متؽ الشتزاع بعتد تبشتي مبتدأ  (51 مؽ ذلػ فان الشغاي التدولي

األمؽ الجساعي لحفا األمؽ وإلزاي الدول إطراا الشتزاع بالتستاس الحمتؾل الدتمسية وإال 
، ستتيتؾلى فتترض االستتتقرار بتتالقؾة ألمتتؽ التتدولي بعزتتؾية التتدول الكبتترى فتتان مجمتتس ا

 51.) 
الحترب  يالسشترتريؽ فت أن عروا الحرب الباردة وما شيدتو مؽ تحؾل الحمفتاء  

فتتي الحتترب البتتاردة أدت إلتتى مشتتع األمتتؼ الستحتتدة  يالعالسيتتة الثانيتتة إلتتى متشافدتتيؽ فتت
، خاصتتة متتع تحتتؾل  تحقيتتق األمتتؽ الجستتاعي يعتتؽ الؾصتتؾل ليتتدفيا فتتأحيتتان كثيتترة 

وكثتتتترة اردة تيؽ قظبتتتي الحتتترب البتتتتى إحتتتدى أدوات الرتتتراع بتتتتتتتتمجمتتتس األمتتتؽ التتتدولي إل
إعستال نغتاي  ت، ومؽ ثؼ فقد كانت(51م الفيتؾم حق الشقضليؽ يئسأعزائو الدا استخداي

فر تتت  يفتتي مرحمتتة الحتترب البتتاردة رىشتتا بسعظياتيتتا التتت األوروبتتي األمتتؽ الجستتاعي
 يالعديد مؽ القيؾد وحددت مؽ فرص تفعيل ىذا الشغاي في عل حالة االستقظاب التت

 . سيظرت عمى أجؾاء العالقات الدولية في ذلػ الحيؽ
ة، كتتتان األمتتتؽ األوروبتتتي فتتتي مرحمتتتة الحتتترب البتتتاردة رىيشتتتا بيتتتد التتتدولتيؽ حقيقتتت    

العغسييؽ آنذاب ، وأدرب ساستيا بان الستفؾق سيفرض ىيسشتو عمى األمؽ الجستاعي 
، وىكذا انتقمت الديظرة عمى نغاي األمؽ الجساعي متؽ ندتق القاريتة   أوروبتا ( إلتى 

واالتحتتاد الدتتؾفيتي( مستتا اعتبتتر مؤشتترا ندتتق العالسيتتة  الؾاليتتات الستحتتدة األمريكيتتة ، 
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عمى فقدان القؾى األوروبيتة لدتمظتيا فتي تقريتر معادلتة التتؾازن التدولي والحفتاظ عمتى 
 ( . 51األمؽ واالستقرار 

كان الجيد األمريكي يشرب بسؾجب الحدابات اإلستتراتيجية األمريكيتة ، عمتى    
فذتمت فييتا الشازيتة األلسانيتة مشع الدؾفييت بذتى الظرق مؽ الشجاح في السؾاقع التي 

التتتتحكؼ  و، وإعيتتتار الؾاليتتتات الستحتتتدة األمريكيتتتة كعشرتتتر وحيتتتد يأختتتذ عمتتتى مدتتتؤوليت
 (.  59بأمؽ القارة األوروبية  

األمتتؼ الستحتتدة  ىيئتتة ارتتتتي إطتتتتؽ الجستتاعي فتتتت، انظتتؾى نغتتاي األم عتتتتؾاقتتي التفتت    
يدتشد إلييا والتي تحكؼ  يلسرجعية الت، فالعديد مؽ القؾاعد ا ؽ الثغراتتتى العديد متتعم

سا كانتتت تتتتك ، ؼ تخزتتع لتفدتتيرات شتتتى ومتبايشتتةتتتتؽ ثتتتتؾ ؾح ومتتتتآلياتتتو تفتقتتر إلتتى ال
بتتتتارادة التتتتدول األعزتتتتاء  يشتتتتةمجتتتتال األمتتتتؽ الجستتتتاعي رى تتتتتتيفعاليتتتتة األمتتتتؼ الستحتتتتدة ف

 .مجمس األمؽ الدولي  يالدائسيؽ ف
ني األورالىالياث ادلتحدة و

ْ
 بعد احلرب الباردة: وبيالىاقع اأَلم

فتتتي  تؾقتتتف الحتتتروبتفمتتتؼ ،  الظؾيتتتل تاريخيتتتااألو تتتاع األمشيتتتة األوروبيتتتة ليتتتا    
رستؾخ ربسا ليس بدبب  ، ؽ القرن العذريؽتتالتاري  األوروبي إال في الشرف الثاني م

معظيتات التظتؾر  بتل لربستا يعتؾد ذلتػ إلتى أن،  الذىشيتة األوروبيتةالقيؼ اإلندانية في 
لت ندتتتي  العالقتتتات األوروبيتتتة قتتتد  االقترتتتاديو  التقشتتتي الحتتتربيؽ  التتتتي نذتتتأت بعتتتدبتتتدي

 حقبتة وطتؾت،  لعالقتات االقترتادية الستذتابكةادت حقبتة جديتدة متؽ تأوجو  العالسيتيؽ
فاتدتتعت تبتتتعا لتتذلػ آفتتاق التجتتارة الدوليتتة وأمكتتؽ  ،االستتتغالل االستتتعساري  طؾيمتتة متتؽ

أصتبحت الشقتؾد نفدتيا شتكال متؽ أشتكال  معيا تعبئة الثروات الشتتقدية لمحترب ومتؽ ثتؼ
 ( .   22القؾة  
، وحتل التؾستتع عتتؽ  الرتتراع بتتدال متؽ مرتتظممعيتتر مرتظمم التشتتافس لقتد       

طريق اقتراد الدؾق العالسية وبد  الشفؾذ الدياستي ، محتل اإلمبراطؾريتات والتؾستع 
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ؾنتات ( ، وتحؾل محؾر الرتراع عمتى الييسشتة فتي عتالؼ الذتسال بتيؽ مك25اإلقميسي   
 ( .22الشغاي الدولي آنذاب ، إلى الترراع عمى الييسشة في عالؼ الجشؾب  

أصتتتبحت الرتتتيغة األمشيتتتة األوروبيتتتة جتتتزءا  أساستتتي ا ال يشفرتتتل عتتتؽ الرتتتيغة     
بعتتد انييتتار أوروبتتا  تتتتتتت التتتي أعظتتت الؾاليتتات الستحتتدة األمريكيتتة  االقترتتادية الجديتتدة
 مة السالية واالقترادية  وبالتالي الدياسية واألمشيتةمؾقع الزعا تتتتت اقترادي ا في الحرب

 عمتى العدتكرية وتكشؾلؾجياتيتا الحربيتة صتشاعتيا الستحتدة الؾاليتات طتؾرت وبيشستا، 
 وزيتادة التقميتدي الرتشاعي االقترتاد تشسيتة عمتى أوروبتا ركتزت السعرفتة تتراكؼ قاعتدة
 العدتكري  ؾقيتاتف عمتى الستحتدة الؾاليتات اعتستدتومتؽ ثتؼ  الدتمعي اإلنتتاج حجتؼ

وىتؾ متا استتتسر طيمتة حقبتة الحترب ( ، 29   أوروبتا عمتى قراراتيتا فترضل واالقترتادي
ىتتذا متتا يفدتتر متتثال  إخفتتاق السحاولتتة األولتتى لألوروبيتتيؽ أن يتحركتتؾا  ، ولعتتلالبتتاردة 
، وفتؾر حتل عقتدة  (5991اتحاد أوروبتا الغربيتة  بسفردىؼ عشد تأسيس مشغسة   ا  أمشي

لستتتاني وبتتتدء مدتتتيرة الؾحتتتدة االقترتتتادية بتتتؾالدة الدتتتؾق األوروبيتتتة األ -الشتتتزاع الفرندتتتي
يفدتر فتي الؾقتت  غير انتو،  التي انبثق عشيا االتحاد األوروبي( ، 5911 السذتركة 

التتتتخمص متتتؽ قيتتتؾد الحتتترب  وبعتتتد نفدتتتو تظمتتتع األوروبيتتتيؽ بعتتتد نيزتتتتيؼ االقترتتتادية
، ر متؽ أربعتيؽ ستشة مجستتدة ، إلتى إعتادة الحيتاة لتمتػ السشغستة التتتي بقيتت أكثت البتاردة
، وأصتتبم  ال تجتد لشفدتيا أي مكتتان إلتى جانتب حمتف شتتسال األطمدتي السيتيسؽ لكشيتا

في دعؾات التسيز األمشي األوروبي التي ال تعشي في  ىذا اليدا الجديد محؾر ا رئيدا  
، وىتتؾ االستتتتقالل بتتالقرار األمشتتي تسامتتا  واقتتع األمتتر ستتؾى متتا يفيستتو األمريكيتتؾن مشيتتا 

وبالتتتتتالي كانتتتتت  لشتتتتاتؾ ،عتتتتؽ الزعامتتتتة األمريكيتتتتة السييسشتتتتة عبتتتتر ا وبيتتتتا  كري أور العدتتتت
، وحدب الرؤية األمريكية ، فأن السداعي األوروبية تؾاجو الرفض األمريكي الستكرر

تعزيتتز التعتتتاون األوروبتتي األمريكتتتي متتؽ شتتتأنو ردع السعتتتديؽ متتتؽ ختتالل إعيتتتار قتتتؾة 
راا العدائيتتتتة بأنيتتتتا ستتتتتؾاجو تحالفتتتتا التزتتتامؽ األوروبتتتتي األمريكتتتتي حتتتتتى تفيتتتتؼ األطتتت

( ، غيتر أن التذي لتؼ يقتترب األمريكيتؾن متؽ فيستو 29عريزا ال يسكشيا التردي لتو  
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واستتتيعابو ىتتؾ أن األوروبيتتيؽ ستتيغمؾن بحاجتتة إلتتى شتتعؾر باألمتتان متتؽ الثغتترة اليائمتتة 
 التي تحد قارتيؼ مؽ جانبيا الذرقي  األوراسي ( والذي شكل عشدىؼ باستتسرار شتعؾرا  

 ( . 21 الخؾا والغسؾضامتزج ب
بالسقابل لؼ يكؽ لدى األوروبييؽ ترؾر كاا عؽ الستغيرات الحاصمة في    

معادلة التؾازن الدولي بعد الحرب العالسية الثانية ، حي  انتابت الدياسة الدولية 
والعالقات الدولية ، متغيرات انظؾت عمى قدر كبير مؽ  السشافدة( لتتحؾل إلى 

 (21الييسشة م رد منزاعات( بق 
  التشافس تتتتت الشزاع ( قد عرض األمؽ الدولي بسجسمو لسخاطر جسة ، وىشا  إن    

نغرت الؾاليات الستحدة األمريكية إلتى مدتالة األمتؽ متؽ مشغتؾر عتالسي وبقتدر تعمتق 
األمر بالقارة األوروبية فقد ساد اعتقاد أمريكي بأن  تعف األمتؽ األوروبتي قتد يتؤدي 

فتتتي األمتتؽ التتتدولي ، فتؾلتتد شتتعؾر قتتتؾي لتتدى األمتتتريكييؽ مفتتاده أن أمتتتؽ إلتتى اختتتالل 
 ( . 21أوروبا يقع  سؽ مدؤوليتيؼ 

 ألستاني -فرندتي عدكري  محاوالت أوروبية مثل تذكيل فيمق لقد واجو الفذل     
 ،، أو تتتؼ إ تتعافيا وتأخيرىتتا عمتتى األقتتل ( 21  ؾة عدتتكرية أوروبيتتةتترب كشتتؾاة لقتتتمذتت

 مثتتل الحتتدي  عتتؽ  ريكيتتة عمتتى  خظتتؾات مباشتترة ليتتذا الغتترضوانظتتؾت الجيتتؾد األم
( ، 29( تعؾد بيا إلتى عرتر الييسشتة وحكتؼ االستتبداد   نكدة روسية محتسمة  خظر 
لدخؾل مع االتحاد الروسي في اتفاقيات لمحد مؽ التدمم الشؾوي بعيد السدى دون ا أو

عمتتى أوروبتتا  خظتترا  ستؾستتظة الستتدى التتتي تسثتتل الأن يذتتسل األستتمحة الروستتية الشؾويتتة 
، كسا دعست واششظؽ الجيؾد الروسية األولى  وليس عمى الؾاليات الستحدة األمريكية

فشذتترت السختتاوا فتتي شتترق أوروبتتا وغربيتتا   وستت  آستتيا ىتتا فتتيشفؾذروستتيا لالستتتعادة 
، حتتتتى إذا انتتتدلعت حتتترب ( 92  مييسشتتتة أوروبي تتتال الروستتتي متتتؽ احتستتتال تجتتتدد التظمتتتع

 مدي فييتتتتات، واستتتتتسرت أربتتتتع ستتتتشؾات قبتتتتل التتتتتدخل األطتتتت (5991 -5995  البمقتتتتان
ي  بذتأن تياستتاألمشتي والد ي نقل القرارتف ، ساىؼ األمريكيؾن إستيام ا رئيدتا  ( 5999 
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 الؾاليتتتات الستحتتتدة بسجسؾعتتتة االترتتتال وىتتتي ى الدتتتاحة الدوليتتتة فيستتتا ستتتسي لتتتالبمقتتتان إ
ستتتتيل  ل متتتتؽ البمقتتتتان ثغتتتترة، مستتتتا جعتتتت  ياتيا وروستتتتتظالتتتتتانيا وايتوفرندتتتتا وألسانيتتتتا وبريظتتتت

مؾستتكؾ إلتتى ستتاحة السذتتاركة فتتي اتختتاذ القتترار األمشتتي  ؾدةعتتمتتؽ خالليتتا ل األمريكيتتؾن 
 .( 95  األوروبي
 األوروبيتتيؽ متتتؽ ، بتحتتؾل حاستتسا   ا  ر شتتيدت الدياستتة األمشيتتة األمريكيتتة تظتتؾي       

تتتا ستتتبب تمقائي تتتا ردود ف إلتتتى تأكيتتتده ألطمدتتتي شتتترق االحمتتتف اتؾستتتع  ةتمعار تتت عتتتل ، مسي
األوروبتتي  -، وبتتدأ الختتالا الروستتي روستتية ستتاىست فتتي تعزيتتز السختتاوا األوروبيتتة
 تتد التتتي قادىتا حمتتف شتسال األطمدتتي يترتاعد حتتتى بمتو ذروتتتو متع انتتدالع الحترب 

 ؾ.صربيا والتي حسمت عشؾان حرب كؾسؾف
مدتتتتتقبمي  (خظتتتر  السختتتاوا متتتؽ الحتتتدي  عتتتؽ، لقتتتد جتتتديدت ىتتتذه التظتتتؾرات    

ال يدتتسم لألوروبيتتيؽ بتتالتخمي عتتؽ السغمتتة  بستتا ، متتؽ الذتترق  بتتاتؾاجيتتو أورو  محتستتل
األطمدتتتية ، فتعثتتترت الجيتتتؾد األوروبيتتتتة لمتسيتتتز األمشتتتي رغتتتؼ تثبيتتتتو مشتتتذ  -األمريكيتتتة

( التتي تتؼ التؾقيتع عمييتا فتي التتدابع متؽ شتباا عتاي 92 ستشؾات في اتفاقية ماستتريخت
 تأأنذت، والتتي 5999ي ودخمت حيز التشفيذ في األول مؽ تذريؽ الثاني عتا 5992
   .لالتحاد السذتركة والخارجية األمشية الدياسة
ريغة األمشيتتة األوروبيتتة تالتت إجستتال عشاصتتريسكتتؽ  ذكتتره ، عمتتى  تتؾء متتا ستتبق   
 باالتية شةتالراى
تتا بحمتتف شتتسال  -5 تتا وثيق  متتا تتتزال أوروبتتا مرتبظتتة بدياستتتيا األمشيتتة وتدتتمحيا ارتباط 

 ، رغتتتؼ أنيتتتا لتتتؼ تؾ تتتم بعتتتد . و تتتعت لسيامتتتو  األطمدتتتي وبالرتتتيغة الجديتتتدة التتتتي
باتختتاذ القتترار  ، عتتؽ الشجتتاح ال يتؾقتتع أن تدتتفر جيتتؾد التسيتتز األمشتتي األوروبتتي -2

وقتتتد  ، فتتتي السشغتتتؾر القريتتتب الدياستتتي األمشتتتي وتتتتؾفير القتتتدرة العدتتتكرية عمتتتى تشفيتتتذه 
، ات تتتتتتتت تتتتتتت درء  لمتتتؾتر  عمتتى نتتؾع متتؽ التقتتارب متتع مؾستتكؾالرغبتتات األوروبيتتة تشظتتؾي 

وعبتتتر .  ذيذانتبتتتدأت بتتتؾادره فتتتي نؾعيتتتة الدياستتتة األوروبيتتتة الستبعتتتة تجتتتاه قزتتتية التتت
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، غيتتر األمتريكييؽ ردوا عمتى الرغبتات األوروبيتتة  تخفيتف السقاطعتة األوروبيتة لرتربيا
 حمتف ختالل متؽ كاممتة أفغاندتتان ) ميسة( تؾليبالقؾل بان عمى األوروبييؽ إذن ، 

    ( .99األطمدي  
تتتا حتتتتى اإن ، وإن كانتتتت  تتتتغؾا  تالدياستتتة األمشيتتتة األوروبيتتتتة  تغيتتتر ال -9 جاند 

، ستدتتتفر عمتتتى األرجتتتم عتتتؽ مزيتتتد متتتؽ التجتتتانس  العؾلستتتة األمشيتتتة  بييسشتتتة أمريكيتتتة
 ، تبقى لبعض الدول اىتساماتيا الدياسية األمشية الخاصة ، وإلى ذلػ الحيؽ تدريجي ا

وبريظانيتا بتظمعاتيتا الدوليتة ومخاوفيتا متؽ  ، ، كفرندتا في السشظقة اإلفريقية والعربيتة
ال تريتتد الؾصتتؾل بعالقاتيتتا متتع واشتتشظؽ إلتتى درجتتة  لكشيتتا،   تتعف مكانتيتتا أوروبي تتا

ستيسا ال،  ألسانيتا التتي تريتد تثبيتت أقتداميا عمتى الدتاحة الدياستية الدوليتةثؼ ،  األزمة
 .( 99  ، بعد أن استعادت سيادتيا الكاممة باتجاه شرق أوروبا

 الىالياث ادلتحدة واألمن األوروبي وفق الرؤيت األوروبيت
عشدما  األطمدي الحمف عؽ األمشية باالستقاللية تؾلدت قشاعة األوروبييؽ   

 االتحاد تفكػ بعد تيددىا مباشرة أمشية أخظارثسة ب ىشا تعد لؼ أنوب أدركت أوروبا
 العدكرية السقؾمات تستمػ وروبيةاأل الدول فتقد باتت ذلػ ؽع فزال . الدؾفيتي
 وأن خارجية أمشية تيديدات أية  د نفديا ؽتع اعتفدبال ليا تدسم التي واألمشية
ا تحتؾي   بأن قشاعة أكثر أصبحت، و  السشظقة داخل مؽ أمشية تيديدات أية أيز 
 كالتشافس جديدة مفاىيؼ تحكسو الذي الجديد الدولي الشغاي تحؾالت مع تكيفال عمييا
 والتكتالت الستبادل التعاون  عاىرة وبروز التكشؾلؾجي والتشافس ترادياالق

 لمقؾى  تثبت ولكي ذاتيا لتحقيق فرصة فييا األوروبية الدول وجدت التي االقترادية
، والدياسية واألمشية االقترادية السشافدة عمى األخرى  ىي قادرة أنيا األخرى  الدولية
 عمييا يتعيؽ حقيقة ليا بالشدبة قتراديواال اإلقميسي باألمؽ االىتساي وأصبم
 الدول طالبت التي ماستريخت اتفاقية عمى التؾقيع بعد خاصة ، الؾاقع إلى ترجستيا
ة التقميدي لألسمحة بالشدبة العدكرية الشفقات بخفض االتحاد في األعزاء األوروبية
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 أكثر لتكؾن  األوروبية العدكرية السشغؾمة إلى متظؾرة تقشيات إدخال عمى العسل
فيسا إذا لؼ  ةاألوروبي السشظقة داخل مؽ األمشية التحديات لسؾاجية السشاورة عمى قدرة

( ، مؽ ىشا جاءت السعار ة األوروبية   بذكل 91يتحرب الشاتؾ بذكل سريع  
خاص فرندا ( الؾا حة لألفكار األمريكية السرتكزة عمى أن حمف شسال األطمدي 

 ( .91لالزمات الدولية  ىؾ أفزل خيار متؾفر لمتردي 
بتتالرؤى  إجساليتايسكتؽ  األوروبتي األمتؽثستة ترتتؾرات حتؾل بشتاء عمتى ذلتػ فتأن   
 ةاإتية

 ، االقترتادي االمتتداد ذات أوروبتا عمتى فكترة التتي تؤكتد البريظانيتة الرؤيتة     
 عؽ الحرة بالتجارة الدساح  رورة عمى السرتكزةو  ، اقترادية اعتبارات عمى القائسةو 

 األمتؾال ورؤوس والبزتائع األشتخاص انتقتال وتدتييل سركيةكال الحؾاجز إلغاء طريق
 عتؽ التخمتي تتظمتب كانتت إذا الدياستية اتتتأوروب فكترة ىتتتتإل بذتػ بريظانيتا وتشغتر ،

 األمؽ الجساعي . لرالم الديادة
 كدولة أوروبا وترى  ، البريظانية عؽ جذريا اختالفا فتختمف األلسانية الرؤية أما  
 بتيؽ وتجستع، واالستتقرار السؾاطشتة فكرتتي أستاس عمتى تقتؾي ، اتحاديتة اليتةفيدر 

  األمشي .  االستقرار تأميؽ أجل مؽ مريرىا تؾحد ونسؾذجية متزامشة مجتسعات
 ألن الستدعؾة القتؾة ىتي أوروبتا أن، أستبانيا متا حتد وإلتى فرندتا تترى  بتدورىا    
ا ترتبم  عمتى زتتتركتتوت الفيدراليتة ، أمبتد عمتى تقتؾي ويسكتؽ أن قؾميتة ، لتدول اتحتاد 
 أوروبا إقامة  رورة الرؤية ىذه وترى  الدول ، اختفاء إلى ؤديتي أال ذراتب االندماج

 ومشغستة ، الخارجيتة العؾلستة تيديتدات متؽ محسيتة حترة مؾحتدة اقترتادية سدتاحةل
 خارجيتة تستمتػ سياستةو األعزاء ،  الدول بيؽ التزامؽ تزيد أن عمى قادرة سياسية
 ( .91  الدولية الداحة عمى ميؼ دور أداء مؽ تسكشياتزسؽ أمشيا و  ةودفاعي
 الغربيتة أوروبتا اتحتاد" لالتحتاد تابعتة عدتكرية مؤسدتة وجتؾد متؽ الترغؼ عمتى    

 العدتكري  التشدتيق أجتل متؽ بروكدتل معاىتدة إثتر  5991 عتاي تأسيدتيا تتؼ التتي"



 
 

 

 (93)  العدد   دراساث إقليميت                                      مركز الدراساث اإلقليميت        

252 

 

 وىؾلشتدة ، بمجيكتا، دتا،فرن بريظانيتا، الثانيتة العالسيتة الحترب حمفتاء بتيؽ والدياستي
 عتاي فتي والبرتغتال واستبانيا وايظاليتا ألسانيتا إلييتا انزتست بعتد وفيستا ولؾكدتسبؾر 

 اختتالا وجتؾد ونترى  ، التشدتيق عمتى اقترتر السؤسدتة ىتذه دور أن إال ،" 5992
 أمشيتا حسايتة فتي التفكيتر أوروبتا حتق متؽ أن يترى  ففريتق أنفدتيؼ األوروبيتيؽ بتيؽ

 غير الشاتؾ حمف أن اعتبار عمى بيا خاصة دفاعية مشغؾمة بشاء خالل مؽ القؾمي
 مشغؾمتة تريتد فيتي لتذا أوروبتا، تظمبتو التذي التدفاع حتاالت ىأقرت تتأميؽ عمتى قادر
 "!! الدتريع لمتتدخل األوروبية القؾةم  إنذاء يؤكد ما وىذا الشاتؾ لحمف مؾازية دفاعية
 .( 91مشافدة لو   ال طمدياأل حمف لدور مكسمة بأنيا األوروبي االتحاد أعمؽ التي
 ستتكؾن  بسؾاجيتة تجدتيدىا إلتى أوروبتا تدتعى التتي التدفاعو  ؽاألمت سياسة إن   
 يقمتق متا وىتذا ، والسشتاورة االحتتؾاء عمتى عاليتة بسقتدرة تتستتع أمريكيتة أمشيتة سياستة
ورغتتؼ أن الؾاليتتات الستحتتدة األمريكيتتة دفعتتت بسزيتتد متتؽ التتدور  ، األوروبتتي الكيتتان

ادة أمريكية لحمف شسال األطمدي في مرحمتة متا بعتد الحترب البتاردة ، إال العالسي بقي
أن األوروبيتتيؽ وخرؾصتتا الفرندتتييؽ حتتاولؾا الحتتد متتؽ ىتتذا التتدور، وتحؾيمتتو إلتتى دور 

 ( .99أوروبي أكثر فاعمية في الذؤون الدولية  
لبشتاء  طريقيتا فتيقد تكتؾن  تتتتتت في سياق الحدي  الدابق تتتت بالرغؼ مؽ أن أوروبا   

يذير  ع الحالتإال أن واق ، تتؾازى معو عمى األقلسياسة أمشية مدتقمة عؽ الشاتؾ أو 
شتتتكل إلتتتى أن أوروبتتتا متتتا زال لتتتدييا وقتتتت طؾيتتتل حتتتتى ترتتتل ليتتتذا اليتتتدا فقتتتد جتتتاء 

حيتت  ،  ، حتتذرا  األوروبيتتة العدتتكرية السدتتتقمة عتتؽ الشتتاتؾ  القتتؾةتذتتكيل  االتفتتاق عمتتى
ال ترغتتب  فتتي الحتتاالت التتتيلتتؽ يتتتدخل إال  األوروبتتتيد حاتأن اإلتتت ؾن يتاألوروبتت أشتتار

الحيؾيتتة األوروبيتتة االشتتتراب بيتتا وحيشستتا تكتتؾن السرتتالم األمريكيتتة الؾاليتتات الستحتتدة 
السظمؾب  كيفية إحداث التؾازن  اصيلتف اإلستراتيجيةولؼ تتشاول  ، تدتمزي ىذا التدخل

والتدتميحية  يةتلقتدرات الدفاعتالستعمقتة بتظتؾير ا الشتؾاحيمتع الؾاليتات الستحتدة خاصتة 
 لتتدعؼ واكتفتتت فقتت  بالتتدعؾة لذتتراكة جديتتدة تعتستتد عمتتى اتفاقتتات أوروبيتتة أطمدتتية 
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 تحقيق فيلؽ تداعد بذكل ممسؾس  اإلستراتيجيةالقدرات األوروبية مسا يؤكد أن ىذه 
يتتتدعؾ  عتتتالسيعبتتترت أوروبتتا عشيتتتا رستتتسيا لمتحتتتؾل إلتتى قظتتتب  التتتتيالرغبتتة الدياستتتية 

 ( .92 فاعمةال لمتعددية
 السا تتيالبعيتتد قبتتل انتيتتاء الحتترب البتتاردة وأيزتتا خبتترة  السا تتيخبتترة تذتتير     
فمتتػ الشتتتاتؾ فأزمتتات البؾستتتشة وكؾستتتؾفؾ  فتتتيأن أوروبتتا متتتا زالتتت تدتتتير  ، إلتتتى القريتتب

أمريكتتي مباشتتر  تتتدخلستتا التعامتتل معيتتا دون باإلمكتتاناألوروبيتتة لتتؼ يكتتؽ  داختتل القتتارة
 لالستقالل أوروبيدعى م ألياألمريكية الرريحة  يزاا إلى ذلػ السعار ة(. 95 

 يؽتبت مقارنتة ة ،البريظانيت دتتكؾنؾميتتاإلي مجمتة، فقتد أجترت  الدفاعيتة فتي الجؾانتب
أعيترت  ، األوروبيتة الدفاعيتة والقتدرات األمريكيتة الستحتدة اتتلمؾاليت يةتالدفاعت دراتتالقت

 الدفاع مؾازنات أن : فييا جاءتت و تؾا ع القدرات األوروبية قياسا لسثيمتيا األمريكية تتت
 اقتتل متتؽ ثلتتستو  دوالر يارتممت 292تبمتو  مجتسعتة يتاألوروبت االتحتاد بتدول الخاصتة
( مميتار 112األمريكيتة البالغتة   الستحتدة بالؾاليتات الخاصتة التدفاع ؾازنةتمت فتنرت

 إلتى قتؾات نقتل عمتى األوروبتي االتحتاد قتدرة وتبمتو ( ،2255دوالر  حدتب ميزانيتة 
الؾاليتات الستحتدة تتتتتت إال أن  الستحتدة الؾاليتات قتدرة مؽ فق  سائةتبال 52 األزمات ؾاقعم

 ذقاق داخل الحمتف وأن الخظت  األوروبيتةانمؽ حدوث  اعؽ تخؾفياألمريكية عبرت 
  ( .92  لعالقات األوروأطمديةا التي تؾاجو مؽ السخاطر الكبرى  تسثل واحدة الدفاعية
روبيتتتتتة عمتتتتتى أن اليتتتتتدا الرئيدتتتتتي لمؾاليتتتتتات الستحتتتتتدة تتركتتتتتز الترتتتتتؾرات األو     

 بالشدتبة ذتكلي ألنتو األطمدتي، حمتف عمتى السحافغتة ، ىتؾاألمريكيتة فتي أوروبتا 
 سترتبم الحمتف وبتدون  ، السؤسدتاتي القيتادة دور يوتتتف تمعتب الذي السجال لؾاششظؽ
 مذروع عبؾ  ، اليؾي الستحدة الؾاليات وتظالب، با و أور  عؽ غائبة الستحدة الؾاليات
 نظتاق بتؾستيع وذلتػ أكثتر، بذتكل دورىتا عزيزتلتت إصتالحات إجتراء يدتتيدا لمحمتف
 ومؽ ، جديدة دولية بأدوار تكميفيا مع يتالءي بذكل وقدراتيا كفاءاتيا وزيادة ، عسميا
 ،(  الدالي أجل مؽ فكرة السذاركة ( 5999 الثاني كانؾن  في واششظؽ أطمقت ، ىشا
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، األوروبيتة  االستتجابة كانتتو  ، األوربيتيؽ لدى صاغية ذان اآ تمق  لؼ الفكرة تمػ لكؽ
 ىتذه ولكتؾن  ، الدبمؾماستية األعتراا حدتب الترفض يعشتي والدتكؾت ، الدتكؾتىتي 

 تعشيتو متا األوربيتؾن  يتدرب ،القظبيتة  ثشائيتةال انتيتاء حقبتة فتي تتأتي تالظروحتا
 لمسحافغتة بأنتو ، األوربيتيؽ معغتؼ يفدتره التذي وىتدفيا الجديتدة األمريكية الظروحات

 التدولي بالشغتاي تدتسيو متا بتبشتي وذلتػ ، الدوليتة الذتؤون  عمتى واشتشظؽ ىيسشتة عمتى
 .( 99  الجديد
 ذلػ عؽ أزمات أقل بالزرورةكؾن ي لؽ سؾا ، الجديد الدولي الشغاي ىذا إن   
 ، ومحزنة مكدره برؾرةيقدي نفدو  الجساعي األمؽ نغاي فان ذال ،سبقو  الذي الشغاي
 ماتاالرتد فتترات بتعقيتدات التراىؽ الؾ تع ويتذكر ، كبيترة سياستية فؾ تىل ويؤشتر
تا العتالؼ ىتذا كتان عشدما ، فيو نعيش الذي العالؼ تاري  في الكبرى   بو حتر  متؽ خارج 
  ( .99  العالسية لمقؾى  تؾازن  وعتؽ ,االستقرار عؽ البح  أمل عمى كبيرة دامية
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  ـــاتـــمـت:اخل
، دفعت الحاجة إلى إيجاد تؾافق حؾل تؾازن 5191ويدتفاليا بعد مؤتسر       

القؾى العغسى األوروبتية بسا ال يدسم لتقؾة بعيشيا أن تغتير الؾاقتع األوروبتي حدب 
ىتؾاىا، وبالتتالي فتان مدالة أمؽ واستقرار أوروبا تكؾن قتد مشحت فرصة لتتجدد 

 كزرورة مالزمة لتمؾاقتع األوروبي.
، بسبتادو لؾيس الرابتع عذتر ومتؽ ثتؼ نتابميؾن( الفرندي  في عيد أدى العب      

، ، وروستتتيا، وبروستتتياتتتتؾازن القتتتتؾى إلتتتى ترتتتدي القتتتؾى العغستتتى األوروبيتتتة  بريظانيتتتا
 ، وإعادة األمؽ واالستقرار إلى القارة األوروبية.السغامرة الفرندية( جر(، لتاتمست-والشسدا
إطارىتا األوروبتي عشتدما كانتت القتؾى لقد بقيت قزية األمؽ األوروبي حبيدتة     

العغستتى األوروبيتتة تسدتتػ بتتأطراا األمتتؽ التتدولي ، لكتتؽ متتع حمتتؾل العقتتد األول متتؽ 
القتتترن العذتتتريؽ بتتتدا أن أمتتتؽ واستتتتقرار أوروبتتتا متتتا بعتتتد الحتتتروب الشابميؾنيتتتة ، قتتتد اختتتذ 
يتتتداعى متتع بتتدء الحتترب العالسيتتة األولتتى التتتي عبتترت بحيثياتيتتا ونتائجيتتا عتتتؽ متتتتغير 
وا تتتتم ألتتتؼي بالذتتتؤون األوروبيتتتة تسثتتتل بستتتتذاركة عدتتتكرية لقتتتؾة عغستتتى غيتتتر أوروبيتتتة 

( حدست كفتة القتتال لرتالم التديسقراطيات الرأستسالية فتي الؾاليات الستحدة األمريكية 
 أوروبا . 
أستيؼ التتتردد األمريكتتي فتي التعامتتل متتع األوروبيتتيؽ بعتد انتيتتاء الحتترب العالسيتتة    

ة لتثبيت األو اع في القارة ، ودفتع نتأي الؾاليتات الستحتدة األولى ، إلى  ياع فرص
 .ربشفديا عؽ أوروبا إلى عؾدة الالاستقرا

خزتر النتدالع الحترب العالسيتة الثانيتة أعظى إعادة التدمم األلساني الزتؾء األ   
( ، وإعادة ترتيب أو اع القارة األوروبية حدب الرغبة األلسانية األمتر التذي 5991 

القتتؾى األوروبيتتة وانعكدتتت أثتتاره ستتمبا عمتتى األمتتؽ األوروبتتي ككتتل بعتتدما اختتل بتتتؾازن 
عيتتتتر أن مرتتتتير أوروبتتتتا أصتتتتبم رىيشتتتتة بيتتتتد ألسانيتتتتا الشازيتتتتة   نقتتتتيض التتتتديسقراطيات 
الرأستتتتتسالية ( ، فتظمتتتتتب األمتتتتتر تتتتتتدخال أمريكيتتتتتا لمتتتتتدفاع عتتتتتؽ  العتتتتتالؼ الحتتتتتر( حدتتتتتب 
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وروبتتي والعتتالسي ، بيتتد التؾصتيف الغربتتي لمقزتتاء عمتتى متتا ييتتدد األمتتؽ واالستتتقرار األ
أن ىزيستتة الشازيتتة فتتي الجبيتتة الذتترقية عمتتى األرا تتي الدتتؾفييتية ،  متتشم الذتتيؾعييؽ 
الدتتتؾفييت وتحتتتت األمتتتر الؾاقتتتع نفتتتؾذا فتتتي بعتتتض متتتؽ أوروبتتتا جشبتتتا إلتتتى جشتتتب متتتع 
األمريكييؽ ، وىكذا انتقمت مدؤولية امؽ أوروبا إلى قؾتيؽ غير أوروبيتيؽ ، ولتؼ يعتد 

 يذير إلى األمؽ الدولي ، بل أصبم جزء  مشو . األمؽ األوروبي
( ، نيزتتتتتت الؾاليتتتتتات الستحتتتتتدة 5995-5991متتتتتع بتتتتتدء الحتتتتترب البتتتتتاردة        

بسدؤولية امؽ الجزء األكبر في أوروبا ، فقد كفمت قؾتيا العدكرية اليائمة ىذا األمتؽ 
 فتتي وستت  وغتترب القتتارة عمتتى األقتتل فتتي مؾاجيتتة التستتدد الذتتيؾعي ، وشتتاعت فتتترة متتؽ
االستقرار في أوروبا بفعل تؾافق القؾتيؽ األمريكية والدؾفييتية عمى  سان األمؽ في 

 القارة .
بعتتد انتيتتتاء الحتتترب البتتتاردة وزوال التيديتتتد الدتتتؾفييتي ، أرادت أوروبتتتا الشيتتتؾض    

ن لتتذلػ ، فتتان ؾ بسدتتؤولية أمشيتتا ، وبغتتض الشغتتر عتتؽ األستتباب التتتي ستتاقيا األوروبيتت
القيتتتاي بستظمبتتتات أمتتتشيؼ بعيتتتدا عتتتؽ التتتدور األمريكتتتي تشتابيتتتا لقتتتدرتيؼ عمتتتى  يؼترتتتؾرات

 تتؾفير(   ترورة (ؾن األمريكيت أزال ، الختارج متؽ األمتؽ تتؾفير ختالل ستؽثغترات ، ف
 بأشتياء يزختر التراىؽ ؽ ، لتذا فتان السؾقتف األوروبتياألمت ليتذا األوروبيتة الحكؾمتات

 القتؾة لقيستة فزتياوخ ، القتؾة لدياستات أوروبتا رفتض إنلالستتغراب متؽ حيت   مثيترة
 العدتكرية القتؾات تؾاجتد إنستا يشبتع متتؽ ، الدوليتة العالقتات فتي ة كتأدا  العدتكرية
شغتاي األمتؽ واالستتقرار فالزتامشة لمقتارة ككتل ،  األوروبيتة األرا تي عمتى األمريكيتة

 التتي وفترت األمريكيتة القتؾة مغمتة عتل فتي فق  ازدىرالجديد الذي نعست بو أوروبا 
 .  أىسية ليا تعد لؼ القؾة مؽ الرفاىية  تؾىسؾا معو ، بأن مشاخا   لألوروبييؽ
تدتشد الؾاليات الستحدة في رؤيتيا لألمؽ األوروبي عمى واقتع حتال يذتير إلتى     

أن ركؾن أوروبتا إلتى الزتعف وبغزتيا الذتديد لمعتؾدة إلتى مسارستة القتؾة العدتكرية ، 
 قد أنت  فجؾة ىائمة في القؾة بيؽ جانبي األطمدي .



 
 

251 

 

     وليد محمود أحمد استراتيجيت الوالياث المتحدة...                                       

فتتي عتتتل حالتتتة الزتتتعف الستتتذكؾرة ال يثتتتق األمريكيتتتؾن بقتتتدرة األوروبيتتتيؽ عمتتتى     
مؾاجتو التيديتتدات الشاشتتئة فتتي القتتارة وىتتذا يعشتتي مزيتتدا متتؽ الفؾ تتى تدتدتتيغيا روستتيا 
بعؾدتيتتا إلتتى لغتتة الييسشتتة واإلختتالل بتتاألمؽ واالستتتقرار األوروبتتي ، فزتتال عتتؽ عتتدي 

تديسة فتتتتتي قتتتتتتارتيؼ دون معؾنتتتتتتة قتتتتتدرة األوروبيتتتتتتيؽ عمتتتتتى الترتتتتتتدي لمسذتتتتتكالت السدتتتتتت
األمتتريكييؽ   التتتؾترات فتتي البمقتتان ( وغيرىتتا ، لتتذا فتتان الخظتتؾات األمريكيتتة فتتي ىتتذا 
االتجتتاه قامتتت عمتتى فكتترة أن األمتتؽ األوروبتتي بسجسمتتو ىتتؾ جتتزء  ال يتجتتزأ متتؽ األمتتؽ 
القؾمي األمريكي ، وان أية تحركات أوروبية لالستقالل األمشي عؽ الؾاليتات الستحتدة 

فدتتتتتم السجتتتتتال أمتتتتتاي التستتتتتدد الروستتتتتي التتتتتذي ستتتتتيقف األوروبيتتتتتؾن عتتتتتاجزيؽ أمامتتتتتو ست
وسيمجأون لظمب مداعدة حمفائيؼ األمريكييؽ مسا سيزظر الؾاليات الستحتدة لمتتدخل 
لسؾاجيتتة التتروس ، األمتتر التتذي قتتد يفزتتي إلتتى إمكانيتتة معتتاودة أجتتؾاء الحتترب البتتاردة 

 .   رإلى الغيؾ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 (93)  العدد   دراساث إقليميت                                      مركز الدراساث اإلقليميت        

251 

 

 صـادر الــهىامــش والـم
                                                 

(1) Barry Buzan: People، States and Fear: An Agenda for International 

Security Studies in The Post-cold War Era. (London: 1991)، p.1. 
 . مقاشعة في شساؿ ألسانيا  )*(       

(2) Andreas Osiander : Sovereignty،" International relations، and the 

Westphalian Myth "، International Organization review ،  Vol. 55، 
No، 2، Spring 2001، ( Massachusetts : 2001) ، p.251  

(3) William Doyle: the Oxford history of the French revolution،  
(London:1989)، pp.132-158.   

 .@8(، ص  ?=@8محاضخات في العالقات الجولية ) اإلسكشجرية : عسخ عبج العديد عسخ:     (;)
غ السداحة وعقجت فييا أشيخ معاىجات الدالـ العالسية في اوتخخت رابع مجيشة ىػلشجية م )**(  

ـ( ;8<8-78<8حققت ىحه السعاىجة نياية حخوب خالفة العخش األسباني ) التاريخ.
معاىجة األوروبي. تكػنت ىحه التدػية مغ ثالث معاىجات، ىي  وأسدت تػازف القػى 

      ومعاىجة بادف ومعاىجة راستات أوتخخت
 

(5) Inken Schmidt: "The Reverberations of Peace" The Utrecht         

Negotiations and the Holy Roman Empire in Rethinking the Peace 

of Utrecht 1713، (Osnabrück : 2011) ، p. 12. 

   .واتخلػ ، مػقع  قخب بخوكدل عاصسة بمجيكا  )***(
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  <9;(  السرجر نفدو ، ص 87)
( ، تعشي قبػؿ كل  <<@8 -:<@8)*+( حدب تعخيف ىشخي كيدشجخ وزبخ الخارجية األمخيكي )

م ل ألسانيا بعج معاىجة  –الكبخى إشار الشطاـ الجولي بحيث ال تطيخ دولة مدتاءة  القػى 
 ستيائيا بانتياج سياسة خارجية متصخفة .ا تعبخ عغ –فخساي 

روبخت غميغ : الحخب والتغييخ في الدياسة العالسية ، تخجسة عسخ سعيج األيػبي ، )بيخوت:  ( 88)
   .8:ص  (،@977

 ما يأتي: :;تتزسغ السادة  (89)
يتعيػج جسيػػع أعزػػاء  األمػػع الستحػجة  فػػي سػػبيل السدػػاىسة فػي حفػػع الدػػمع واألمػػغ الػػجولي، أف . 8 

قًا التفػاؽ أو اتفاقػات خاصػة مػا يمػـد مػغ يزعػا تحت ترخؼ مجمذ األمغ بشاء عمى شمبو وشب
القػات السدمحة والسداعجات والتدييالت الزخورية لحفع الدػمع واألمػغ الػجولي ومػغ حلػظ حػ  

 السخور. 
يجػػب أف يحػػجد حلػػظ االتفػػاؽ أو تمػػظ االتفاقػػات عػػجد ىػػحه القػػػات وأنػاعيػػا ومػػجى اسػػتعجادىا . 9

 تي تقجـ. وأماكشيا عسػمًا ونػع التدييالت والسداعجات ال
. تجػػخى السفاوضػػة فػػي االتفػػاؽ أو االتفاقػػات السػػحكػرة بأسػػخع مػػا يسكػػغ بشػػاًء عمػػى شمػػب مجمػػذ  :  

بػػيغ مجمػػذ األمػػغ وبػػيغ أعزػػاء  األمػػع الستحػػجة  أو بيشػػو وبػػيغ مجسػعػػات مػػغ  األمػػغ، وتبػػـخ
وترػػجؽ عمييػػا الػػجوؿ السػقعػػة وفػػ  مقتزػػيات أوضػػاعيا الجسػػتػرية.  أعزػػاء  األمػػع الستحػػجة ،

     .>=8 ص ،( ;=@8) بغجاد :  ،الجدء األوؿ  ،حدغ الجمبي : القانػف الجولي العاـ شطخ: ي
(13) Edward Hallett Carr: The Twenty Years Crises 1919-1939, an 

introduction to the study of international relations ، ( London:1951), 

p.13.                      

 مغ السي اؽ عمى الخابط االلكتخوني :  8>حتى  9;السادة  يشطخ (;8)  
http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html  

فخقة التي تجسع بيشيا تفاعالت (  استخجـ التعخيف لمجاللة عمى ) مجسػعة مغ الكيانات الست>8)
 ، يشطخ :وجػد شكل مغ أشكاؿ الديصخة ( مشتطسة نتيجة

Robert Mundell & Alexander Swoboda : monetary problems of 

international Economy ،( Chicago university : 1969 ) ، p.343   

  ?( ، ص  9779دمحم مشحر : مبادئ في العالقات الجولية ، ) بيخوت :(  =8)

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html
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    .@;8( ، ص9@@8مرصفى سالمة حديغ : تصػر القانػف الجولي العاـ ، )القاىخة : (  <8)
  .@، صنفدو (  السرجر?8)

(19)  Ricardo Alcfaro & Erik Jones : European security, (Roma: 2011), P.15.     

(20) Ralph Hawtery: economic aspects of sovereignty, (London: 1952), p.60.       

(21) William McNeil : past & future, (Chicago university: 1954), p.74                
 السعاصخ ، مجمة الجولي الجغخافية واالستخجاـ الجاللة والجشػب، الذػساؿ:  عمي دمحم مرصفى   (99)

  .87;ص ، (9788، )جامعة دمذ  :9788( ، 8د)( ، العج<9جامعة  دمذ  ، مجمج ) 
 جامعة ، إستخاتيجية األوسط  ، دراسات الذخؽ  أزمة وحل األوروبي  االتحاد ،حبيب مصانيػس  ((:9

  @98( ، ص=977)دمذ  :  =977،  <8العجد ، دمذ 
(24) European security :  US and European Contributions  to Foster and   

Security in Europe , Report to the Congressional Committees 

(Washington : 2001) , p . 45 

(25)  Ricardo Alfaro & Erik Jones :Op .Cit ، p. 45      

 بعج ما الجيػسياسية الديصخة إدامة إلى تدعى واقعية إستخاتيجية ىي _الدعامة أو _الييسشة  (=9)
 قػتيا زيادة إلى ىتدع أف السييسشة الجولة عمى أف الييسشة أنرار ويعتقج  .الباردة الحخب

األخخى . تتشازع السجتسع الجولّي  الجوؿ قػة مع بالسقارنة قػتيا ،  أي حج أقرى إلى الشدبية
مغ غالبية  Pluralist requiredالعالسية، تعّجدية قصبّية مصمػبة  إرادتاف متشاقزاف لمديصخة

  Unilateral policy imposedشخاؼ الجولية ، وأحادية مفخوضة عميو بقرج الييسشة األ

 لمتفاصيل يشطخ:
 ، عمى الخابط االلكتخوني :ؼ في الدياسة الخارجية االمخيكية: الييسشة كيجبغ الذيخ عراـ      

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-15-2016-dafatir/3159-15b  

لمتفاصػػيل ، يشطػػخ ، كخيدػػتػفخ لػػيغ :  إعػػادة صػػياغة اإلسػػتخاتيجية األمخيكيػػة ، تخجسػػة ، أديػػب   <9))
 . 8: -7:السػقع االلكتخوني لسجمة الفكخ الدياسي ، ص ص يػسف ،

ة تػػع االتفػػاؽ عمػػى تذػػكيل مػػا اشمػػ  عميػػو باليػيػػة األمشيػػة والجفاعيػػ ;@@8(  فػػي كػػانػف ال ػػاني ?9)
 خالؿ ىيكل عدكخي مذتخؾ يزع فخندا وألسانيا وبمجيكا ولػكدسبػرغ .  يشطخ :  األوروبية مغ

 ، العجد الجولية الدياسة ، مجمة " أوروبا في مذتخكة أمشية دفاعية سياسة تصػيخ " : مصاوع دمحم
   .  ?87، ص  ;977  تسػز  <>8

https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-15-2016-dafatir/3159-15b
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يشصػي عمى محاوالت األمخيكييغ إلضيار فكػخة إف التػصيف األمخيكي لمشكدة الخوسية السحتسمة    ( (
الجيسقخاشية في روسيا االتحادية تتعخض إلى مخاشخ قج تفزي إلى العػدة بخوسػيا إلػى أجػػاء  أف

 -9778لفخدي ويسكغ مالحطة حلظ في أثشاء كمسة نائب الخئيذ األمخيكػي ديػظ تذػيشي ) ا الحكع
أيػار  @9ة االتحػاد اإلماراتيػة الرػادرة فػي مجيشة فيميشػس الميتػانيػة . يشطػخ: صػحيف ( في@977
  صحيفة كخيدتياف سايشذ مػنيتخ األمخيكية .  ، نقال عغ =977

روسػػيا ، فػػػاف األمخيكيػػػػف ال ي قػػػػف بػػػاف ألسانيػػػا  ي ػػػ  األوروبيػػػػف بجػػػارتيع الكبيػػػخةم مسػػا ال   (7:)
أف انبعػػاث ، كسػػا حدػػب التػصػػيف االمخيكػػي  اورويبػػا يسكػػغ أف تدػػمظ سػػمػكا مدػػ وال  الشاىزػػة

الخؤية األمخيكية مغ شانو إيقاظ السعزمة األمشية في القارة األوروبيػة ، لػحا  القػة األلسانية حدب
مػازنػة  روبػا الذػخقية مػغ شػانوآسيا الػسػصى وأو  الشفػح الخوسي في خيكيػف أف تػسعاعتقج األم

   7:الداب  ، ص  رالسرج ،كخيدتػفخ ليغ. يشطخ : لسانية الشاىزةالقػة األ 

 لمتفاصيل عغ ىحه األحجاث  يشطخ :   (8:)

  .9>8 -8>8( ، ص @@@8إيخيظ لػراف : حخب كػسػفػ ، السمف الدخي ، )بيخوت : 

حػػجد الجػػدء الخػػامذ مػػغ معاىػػجة ماسػػتخيخت أغػػخاض الدياسػػة الخارجيػػة واألمشيػػة السذػػتخكة (9:)  
يانة اسػتقاللو ، وقػج اتخػح وأىجافيا في حساية القيع السذتخكة والسرالح األساسػية لالتحػاد ، وصػ

 سياسيا أك خ مشو دفاعيا في نز السعاىجة . لمتفاصيل ، يشطخ : ىحا اإلعالف بعجا
حديغ شالؿ مقمج ،  محجدات الدياسػة الخارجيػة واألمشيػة األوروبيػة السذػتخكة   ، مجمػة جامعػة       

  .9=، ص(@977 ، )دمذ :@977( 8(، عجد )>9االقترادية والقانػنية مجمج ) مـػلمع دمذ 

إسػػتخاتيجية –الدياسػػة الجفاعيػػة األوروبيػػة السدػػتقمة وأثخىػػا فػػي الذػػخؽ األوسػػط :كسػػاؿ شػػجيج   (::)
 .@:9ص  @:مجمج  ;977نيداف ،  =>8العجد ،الدياسة الجولية  عدكخية

تشبػػع الدياسػػة األلسانيػػة مػػغ تجخبتيػػا التاريخيػػة، وىػػي تخيػػج ألوروبػػا السػحػػجة أف تتػجػػو نحػػػ   (;:)
الذػػخقية فيػػي تػػخى فػػي ىػػحه الػػجوؿ حات أىسيػػة إسػػتخاتيجية لمحفػػاظ عمػػى أمشيػػا ، واىػػع  اأوروبػػ

 :@@8الخصػات األلسانيػة ىػحا السجػاؿ ، السدػاعجات السقجمػة  ليػحه السشصقػة ، ومذػاركتيا عػاـ 
ألشخاؼ الدياسية في  يػغدالفيا الدابقة ، وإقػخار السحكسػة الجسػتػرية  في مجسػعة االتراؿ مع

قخار مذاركة الجير األلساني ، في ميسات حفع الدػالـ فػي  ;@@8األلسانية  في عاـ  الفيجرالية
إلى البػسشة واليخسظ، وأيجت تػسػيع الشػاتػ واالتحػاد األوروبػي  الخارج حيث أرسمت ألسانيا جشػدا

 .?;=: حديغ شالؿ مقمج ، السرجر الداب  ، ص زع دوؿ شخؽ أوروبا إلييسا.  يشطخلي
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يتخح االتحاد األوروبي قخارات ويػاف  عمى العسل العدكخي في حػاؿ عػجـ تحػخؾ  مغ أجل أف  (>:)  
االتحػػاد األوروبػػي يجػػب أف تكػػػف لػػو ىياكػػل قػػادرة عمػػى تحميػػل السػا ػػف ومرػػادر  الشػػاتػ، فػػ ف

االستخاتيجي ، وتأتي أىسية حلظ كػنو مكغ االتحاد مغ التجخل العدػكخي  االستخبارات والتخصيط
، تصػػر التجخبػة ، الدياسػة الجوليػة -االتحػاد األوروبػيعساد جػاد :  يشطخ: دوف العػدة لمشاتػ.

 .997ص   >977تسػز ،  ،8=8العجد 

(36)  F. Stephen larrabee: "The United States and the European Security 
and Defense Policy", Rand Corporation, year book 2006, (Santa 
Monica:2006) p.174.                 

 . 8:7، ص  ;977، تسػز  <>8جاف ماركػ : أي غج ألوروبا ، الدياسة الجولية ، عجد    (<:)

إف اليجؼ مغ حلظ أف تكػف السجسػعة األوروبيػة ركيػدة مػغ ركػائد حمػف شػساؿ األشمدػي ،  (?:)
سرػجر ال :الػحراع األوروبيػة لمشػاتػ . يشطػخالبخيصانيػف أف السجسػعة األوروبيػة بسشدلػة  ويخى 

 .;>=نفدو ، ص 

(39)  F. Stephen larrabee: Op،Cit،p.175  
أثػػارت مدػػالة اعتػػجاد أوروبػػا بقػػجراتيا العدػػكخية جػػجال فػػي األوسػػاع األمخيكيػػة ، فقػػج اعتقػػج   (7;)

مذكمة أوروبا ىي فػي ترػػراتيا الخاش ػة حيػث أنيػا ليدػت قػيػة بسػا يكفػي  األمخيكيػف باف
الع اليػـ ال تحتاج الػاليات الستحجة األمخيكية إلى شػخكاء وفي ع بقجراتيا ، بل وضعيفة أيزا

متخدديغ ، بل تحتاج إلى شخكاء أقػيػاء وحقيقيػيغ ، لػحلظ يتػجػب عمػى األمػخيكييغ أف يح ػػا 
يع عمى السديج مغ الجخأة ، ال عمى السديج مػغ الزػ ف ، وحدػب السفيػػـ األمخيكػي ، ئشخكا

األمخيكػػي مػػغ حيػػث تبشييػػا مبػػجأ القػػػة فػػي  شدػػ فػػاف الجػػخأة تعشػػي أف تتحػػخؾ أوروبػػا عمػػى ال
 :مػاجية الشداعات . يشطخ

F. Stephen larrabee: Op,Cit,p.181. 

،  @@@8ضيػخ األوروبيػػػف مشقػػاديغ وراء األمػػخيكييغ فػي أزمػػة كػسػػػفػ بػػيغ آحار حديػػخاف   (8;)
بية دوف فقج أقجمت الػاليات الستحجة األمخيكية عمى البجء بحسمػة عدػكخية ضػج القػػات الرػخ 

األمػػغ والحػػع األوروبيػػػف كيػػف أنيػػع لػػع يتسكشػػػا مػػغ حدػػع األزمػػة فػػي  تفػػػيس مػػغ مجمػػذ
يترػػخفػف دوف إشػػخاؾ األوروبيػػيغ فػػي مدػػائل أوروبيػػة  البمقػػاف لػحػػجىع وبػػجا أف األمػػخيكييغ

فػػي البمقػػاف ، حيػػث تسكػػغ األمخيكيػػػف مػػغ  داخػػل القػػارة ، وضيػػخت محجوديػػة الػػجور الخوسػػي
أسػػػمحة لمرػػػخب ، إال أف  غ رغػػػع أنيػػػع حػػػحروا مػػػغ أنيػػػع سػػػيقجمػف تيسػػػير  الػػػخوس الػػػحي

 تححيخاتيع لع تم  صجى عشج األمخيكييغ. يشطخ :
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خيخ الجيغ العايب : التخػؼ األمخيكي مػغ السذػاريع العدػكخية األوروبيػة ، السػقػع االلكتخونػي 
 .=@الدياسي ، ص  لسجمة الفكخ

 .?@-<@السرجر نفدو ، ص  (9;)

، السػقػع االلكتخونػي لسجمػة الفكػخ الحػخب البػاردة وإعػادة فحػز األمػغ نيايػة مػسى الدعبػي : (:;)
 .?;9ص  الدياسي ،

 .@;9نفدو ، ص  السرجر (;;) 


